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МИСТЕЦЬКИЙ ЛЮТИЙ–2017  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Підкори сцену» (03–05.02, м. 

Київ) 

 І Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв Євгена Станковича 

«Stankovych fest» (09–12.02, м. Свалява, Закарпатська обл.) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Зимова 

фантазія» (10–11.02, м. Київ) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряне сяйво» (12.02, м. 

Дніпро) 

 Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви 2017» (17–19.02, 

м. Прилуки, Чернігівська обл.) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс вокалістів «Grand Music Vocal Battle 

2017» (25–26.02, м. Львів) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Битва хореографів України 2017» 

(10–12.02, м. Львів) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Зимові візерунки»  

(10–13.02, курорт «Сонячна долина», Чернівецька обл.) 

 Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Зоряні мости» до Дня святого 

Валентина (11.02, м. Київ) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Якщо кохаєш…»  

(11–12.02, м. Дніпро) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Київські каштани» (18.02, 

м. Київ) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Кришталевий фонтан» 

(25–26.02, м. Одеса) 

 ІІІ Конгрес «Література в Дії» (25–26.02, м. Київ) 

 Воркшоп «Сучасні методи роботи музею» для музейних працівників 

Луганського та Донецького регіонів в рамках проекту «Музей відкрито на 

ремонт: Слов’янськ, Лисичанськ» (21–24.02, на базі Слов’янського 

краєзнавчого музею, Донецька обл.) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

10 – С. Рахманінов «Алєко» за поемою О. Пушкіна «Цигани»;  

М. Римський-Корсаков «Моцарт і Сальєрі» за однойменною 

драмою О. Пушкіна (опери на 1 дію) 

12 – Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані»; Дж. Пуччіні «Джанні 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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Скіккі» (комічні опери на 1 дію) 

18 – М. де Фалья «Ночі в садах Іспанії», балет на 1 дію 

– «El sombrero de tres picos» («Трикутний капелюх»), балет на 

1 дію 

23, 25 
(12:00) 

– П. Чайковський, А. Лядов, А. Рубінштейн, Е. Гріг, Ж. Массне 

«Снігова королева» за мотивами однойменної казки Х. К. Ан-

дерсена (балет на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основна сцена 

12, 25 – «Три товариші» за мотивами роману Е. М. Ремарка 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

8 – В. Гавел «Санація» (вистава на 2 дії). Спільний проект Наці-

онального академічного драматичного театру ім. І. Франка та 

Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в Україні 

в рамках ініційованого Чеським центром проекту «Рік Гавела в 

Україні» (з нагоди 80-річчя від дня народження В. Гавела, 

1936–2011) 

12 – «Таїна буття» за мотивами однойменної п’єси Т. Іващенко 

(містичний трилер на 1 дію) 

15 – «Персона» за однойменним сценарієм І. Бергмана (екзистен-

ційна драма про актрису, що перестала говорити) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 «Основна сцена» 

24 – «Смесь небес и балагана» (вечір спогадів; театралізоване ви-

довище на 2 акти) 

 «Нова сцена» 

5 
(18:00), 

17 
(20:00) 

– Ж. Ануй «Антигона» (трагедія на 1 дію) 

6, 21 
(20:00) 

– Ж. Сиблейрас «Ветер шумит в тополях» (героїчна комедія 

без антракту) 

 «Сцена под крышей» 

9, 17 
(20:00) 

– А. Гельман «Скамейка» (трагікомедія на 1 дію) 

Київський національний академічний театр оперети:  

9, 10 – «Переміщення» (сучасний балет з елементами хіп-хопу). 

Міжнародний проект за підтримки Французького інституту в 

Україні 

11, 26 – Музика І. Кальмана «Графиня Маріца» (оперета на 2 дії) 

19 
(12:00) 

– Музика О. Рибнікова «Пригоди Буратіно» за мотивами казки 

О. Толстого «Пригоди Буратіно, або Золотий ключик» (дитяча 
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музична казка на 2 дії) 

 Театр у фойє 

24, 25 – Музика Г. Доніцетті «Дзвіночок» (комічна опера на 1 дію) 

Київський академічний театр «Колесо»: 

19 – Н. Симчич «Ми, Майдан» (Fb.doc, читання) 

 Камінна зала 

18, 19 – Софокл «Антігона» (трагедія) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

8 – В. Дельмар «Поступися місцем!» (сумна комедія на 2 дії) 

9, 19 – О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії) 

25 – Т. Леттс «Серпень: Графство Осейдж» (специфічна комедія) 

 Камерна сцена 

2, 15 – «Дівочий виноград» за п’єсою М. Коляди «Дируватий ка-

мінь» (комедія тут і зараз) 

11, 12 – Н. Ворожбит «Саша, винеси сміття» (драма на 1 дію) 

 Мікросцена 

1, 14, 

24 

– «Піаніст» за п’єсою В. Лєванова «Прощавай, настроювачу!» 

(прелюдія на 1 дію) 

2, 7, 

26 

– «Попіл» за мотивами роману І. Мераса «Вічний шах» 

(остання дія) 

5, 21 – Ю. Винничук, Р. Горовий, Л. Дереш, С. Жадан, Є. Кононен-

ко «Гагарін і Барселона» (сучасні оповідання) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

3, 4 – Л. Герш «Любовь… на ощупь…» (світла історія у повній 

темряві; вистава на 2 дії за п’єсою «Ці вільні метелики») 

5, 23 – М. Хейфец «Веревка» (трагікомедія на 2 дії) 

15 – А. Островский «Бесприданница. Версия» (трагіфарс на 2 дії) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

 Велика сцена 

17 
(11:00), 

19 
(12:00) 

– В. Зимін «Жила собі Сироїжка» (музична казка на 2 дії) 

19 
(18:00) 

– О. Островський «Без вини винні» (мелодрама на 2 дії) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

6 – К. Ветлінгер «Нетутешній» (драма за п’єсою «Чи знаєте ви 

чумацький шлях?») 

26 
(12:00) 

– Л. Жуховицький «Принцеса і сажотрус» (казкова історія) 



 4 

Київський державний академічний театр ляльок: 

15  

(12:00),  

25  

(13:00) 

– Р. Неупокоєв «A Mouse and the pink ribbon, або Мишка та ро-

жева стрічка» (інтерактивна вистава-урок англійської мови для 

дітей від 4-х років) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

12 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– Р. Неупокоєв «Лікар Айболить» за творами К. Чуковського 

(мюзикл для дітей від 3-х років) 

26 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– І. Заграєвська «Легенда про північне сяйво» за мотивами 

фольклору північних народів (романтична казка для дітей від 

4-х років) 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва:  

17  – Й. С. Бах, В. Мертенс, М. Ріхтер «Пробігаючи життя», Дж. 

Блейк, Н. Фрам, Г. Сантаолалья «Second Floor» («Другий по-

верх»), балети на 1 дію у виконанні артистів Театру сучасної 

хореографії «Київ модерн-балет» 

24 
(19:00), 

25 
(12:00) 

– В. Назаров «Жив собі пес…» (потужний мюзикл на 2 дії за 

мотивами української народної казки) 

 Артистична вітальня 

4 – В. А. Моцарт «Бастьєн і Бастьєнна» (ситком-опера на 1 дію) 

16 – Г. Доніцетті «Ріта» (комічна опера на 1 дію) 

18 – «Я – романтика!». Концерт-вистава у виконанні хору театру 

(пам’яті жертв трагічних подій в Україні) 

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську, 
вул. Шовковична, 7а):  

4, 5 – П. Ар’є «Кольори» (жива історія) 

8, 14 – Д. Шпіро «ЯК НЕ СТАТИ ПОРОХОМ» (напевне комедія) 

23, 24 – Е. Мазія, Н. Блок «Сама хотіла» (недитячі ігри) 

 Проект OPEN_MIND_СТУДЕНТ 

10, 28 – В. Сігарєв «Детектор брехні» (типу комедія)  

17, 28 – Т. Трунова «КостяКатяМамаЧай» (комедія з привидами) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

9, 11, 

25 

– С. Затуловский «Во имя истинной любви» 
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Театр «Актор»:  

12 – «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою В. Шен-

деровича «Потерпевший Гольдинер») 

Театр «Божа корівка» (вул. Михайлівська, 24ж):  

 Верхня сцена 

5, 26 
(12:00) 

– М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних мрійників 

з 4-х до 11-ти років) 

 Нижня сцена 

12 
(11:00) 

– М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота 

Мурчика, з 3-х до 9-ти років) 

Новий драматичний театр на Печерську (у приміщенні Дому освіти та 
культури «Майстер Клас»):  

9, 10 

 

– Д. Масловская «Двое бедных румын, говорящих по-

польски» (соціальна комедія) 

18, 19 

(18:00) 
– А. Пушкин «Онегин» (романтична неокласика) 

20 – «Любить» (музична вистава-перформанс за творами В. Шек-

спіра, Ф. Гарсія Лорки, О. Введенського, Й. Бродського,  

А. Чехова) 

Театр «Дивні люди»:  

 На сцені концертного залу Будинку архітектора 

2 
(19:15) 

– А. Новиков «В сексе только девушки, или Где мои носки» 

(вистава для жінок, але про чоловіків) 

16 
(19:15) 

– А. Новиков «В сексе только парни, или Интим без прелю-

дии» (продолжение спектакля «В сексе только девушки...») 

Театр «Маскам Рад»: 

У виставково-театральній залі Національного історико-

архітектурного музею «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

11  – М. Булгаков «Дни Турбиных» (до 125-річчя від дня наро-

дження М. Булгакова, 1891–1940) 

12 
(17:00) 

– Дж. Орвелл «Колгосп тварин» 

Театр «МіжІІІКолон»: 

 На сцені Актового залу Коледжу інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ «Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана» (Львівська пл., 14) 

4, 11 – «Жінки. Кокто» (драма-пазл, що складається з трьох мело-

драматичних моноп’єс за творами Ж. Кокто) 

12, 14 – «Ліфт вверх» (спектакль – суміш аргументів проти інфанти-

льності, песимізму та страху любити за п’єсою О. Слаповсько-
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го «Від червоної криси до зеленої зірки») 

Театр «Тысячелетие»:  

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал) 

7 – «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами 

п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Move Over, Mrs. Markham») 

15 – «Девичник по-американски» (комедія) 

Незалежний театр «Мізантроп» (м. Київ): 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. 

Лесі Українки 

17 – В. Набоков «Приглашение на казнь» («дека-dance-поэма») 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

14 – «Історії кохання для дорослих» (кабарет-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участю н.а. Ук-

раїни О.  Вертинського, Л. Смородіної, А. Гнатюка, з.а. Ук-

раїни О. Папуші, К. Вертинської та ін. Спеціальний гість – піа-

ніст Ю. Звонарь 

На сцені Будинку архітектора: 

12 – В. Красногоров "Лёгкое знакомство" (комедія). За участю 

акторів київських театрів К. Синельник та М. Жоніна 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

11 – «Опасный поворот» (детектив в англійському стилі за п’єсою 

Д. Б. Прістлі). Антрепризна вистава Українського незалежного 

театру за участю народних артистів України О. Богдановича, 

О. Вертинського, Л. Смородіної, з.а. України А. Савченко,  

К. Кистень, Н. Васько, А. Ємцова 

24 – «Ідеальна сімейка» (ексцентрична комедія). Антрепризна ви-

става за участю н.а. України В. Горянського, з.а. України  

О. Стальчука, з.а. України Л. Самаєвої, О. Лавренюк та ін. 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

14 
(17:00) 

– Юз Алешковский «Диагноз: белая горячка» (соціально-

еротична комедія). Вистава Київського театру «Візаві» 

14 

(20:00) 

– Б. Вербер «Империя ангелов». Антрепризна вистава за учас-

тю акторів українських театрів (всеукраїнський арт-проект  

К. Пінчука) 

25 

(12:00) 

– О. Уайльд ”Зоряний хлопчик” (філософська вистава театру 

«Паяц») 

У приміщенні Національного цирку України: 

3, 4 – «Афродизіак» за п’єсою В. Понізова (вистава-трилер). Участь 

беруть: н.а. України О. Вертинський, К. Кістень, Д. Суржиков, 
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І. Рубашкін, М. Береза, О. Ярема та ін., актори цирку (театра-

льний проект «Дикого театру» та Національного цирку Украї-

ни) 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

12 – А. Коровкин «Ну и фрукт ТЫ!» (авантюрна комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю А. Урганта, В. Сотнікової,  

М. Горбань, О. Стекольнікова, Д. Аверіна (РФ) 

17 – А. Несина «Убей меня, голубчик!» (лірична комедія). Антре-

призна вистава за участю В. Гаркаліна, О. Прокоф’євої,  

О. Шаніної (РФ) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

Гастролі Театру «Маски-шоу» (м. Одеса) 

27 – Б. Барский «Дон Жуан» (феєрична комедія). Виконавці: 

народні артисти України Г. Делієв, Б. Барський, з.а. України  

Н. Бузько, О. Постоленко, І. Малахов, М. Волошин 

На сцені концертного залу Будинку архітектора: 

Гастролі Театру «Новая сцена» (м. Харків) 

11 – М. Мюллюахо «Мужчины на грани нервного срыва» (сучас-

на комедія) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

Гастролі Московського Незалежного Театру (РФ)  

22 – М. Булгаков «Собаче серце» (містична фантасмагорія) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка: 

3 – Симфонічний концерт. Академічний симфонічний оркестр 

Національної філармонії України (диригент – В. Протасов), 

соліст – В. Соколов (скрипка) 

4 Ніколо Паганіні 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо-

жній керівник і головний диригент – В. Матюхін), солісти – Б. 

Півненко (скрипка), К. Лукенюк (скрипка), Б. Громов (скрип-

ка), М. Топчій (гітара), Н. Стець (контрабас) 

5 – Мистецька Трансальпіна XVII століття, або Музичні 

смаки імператора Леопольда Першого. Солісти – І. Король 

(барокова скрипка, Австрія), Ф. Комплой (віолончель, Авст-

рія), Н. Сікорська (клавесин, орган) 
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7 Г. Ф. Телеман (до 250-х роковин смерті). За підтримки Гете 

Інституту в Україні 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (дири-

гент – К. Карабиць), соліст – М. Ріше (фортепіано, Німеччина). 

Партія клавесина – О. Шадріна 

8 – Київський академічний ансамбль української музики «Дніп-

ро» (художній керівник – Л. Матейко), солістка – О. Кулик 

І відділ «Жива вода». Українська народна та сучасна музика і 

пісня 

ІІ відділ В. Павліковський – Фольклорні метаморфози  

(мініопера) «Ті, що походять від сонця» 

10 70-річчю Маестро присвячується. Є. Савчук 

– Національна заслужена академічна капела України  

«Думка» (художній керівник і головний диригент – Є. Савчук),  

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – І. Палкін) 

11 Концерт циклу «Наш сучасник Бах». За підтримки Посоль-

ства Французької Республіки в Україні, Французького ін-

ституту в Україні 

– Київський камерний оркестр (диригент – Н. Кроз, Франція) 

12 Відень – Дармштадт – Київ 

– А. Баришевський (фортепіано). Участь бере В. Симчич 

(скрипка)   

13 – А. П’яццолла. Київський квартет саксофоністів (керівник – 

Ю. Василевич (саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-

альт), О. Москаленко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксо-

фон-баритон). Участь беруть: В. Самофалов (баян), О. Мороз 

(кларнет), С. Хмельов (ударні), В. Таран (фортепіано) 

14 День всіх закоханих у джазовому настрої! «Cheek to cheek»  

– Національний президентський оркестр (біг-бенд). Художній 

керівник – А. Молотай, диригент – М. Гусак. Солісти – І. Ку-

лик (вокал), Н. Ніколаєва (терменвокс, вокал), В. Костенко 

(вокал), М. Головко (вокал) 

16 Київ – New York. О. Саратський (фортепіано). Участь беруть: 

В. Корнієнко (контрабас), С. Юзвік (ударні). Спеціальний гість 

– А. Кофман (саксофон, Нью-Йорк,  США) 

17 До 220-річчя Ф. Шуберта (1797–1828) 

– Абонемент № 10 – «Симфонічний вимір» академічного сим-

фонічного оркестру Національної філармонії України. «Відлу-

ння Гайдна». Диригент – М. Дядюра 

18 Вечір романсу 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано). Партія фортепіано – М. Віхляє-

ва 

19 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (дири-
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гент і соліст – В. Соколов (скрипка) 

20 Пам’яті Небесної Сотні. В. А. Моцарт – Реквієм 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського Націона-

льного будинку органної та камерної музики України (худож-

ній керівник – В. Іконник-Захарченко), диригент – Б. Пліш. 

Солісти – І. Пліш (сопрано), В. Мудра (мецо-сопрано), О. 

Чувпило (тенор), Т. Бережанський (бас) 

21 – Ensemble Nouvelle Philharmonie (Франція). А. Шишков 

(скрипка), А. Малахов (альт), Д. Ципкін (віолончель), С. Смір-

нов (фортепіано) 

22 – Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри».  

Т. Берайя (Грузія–Швейцарія) 

23 «Пори року» А. Вівальді і А. П’яццолли. А. Вівальді – Цикл 

концертів «Пори року» для скрипки, чембало і струнного орке-

стру, тв. 8.  

– А. П’яццолла – Л. Десятников – Цикл концертів «Пори року 

в Буенос-Айресі» для скрипки і струнного оркестру  

– Київський камерний оркестр. Солісти – Я. Морозова (скрип-

ка), О. Колесник (скрипка), В. Іванов (скрипка), І. Рябінін 

(скрипка), А. Юша-Криса (скрипка), А. Рахманін (скрипка),  

К. Мороз (скрипка), Д. Глущенко (віолончель), О. Жукова (віо-

лончель). Партія клавесина – Д. Таванець 

24 Абонемент № 6 – «Скрипкова музика» 

– Ф. Рудін (Франція). Академічний симфонічний оркестр Наці-

ональної філармонії України (диригент – Р. Кофман) 

25 Mavka. Мрії чи марення? Інструментальний театр М. Ко-

торович. Музика М. Скорульського, Є. Станковича, М. Ско-

рика, В. Зубицького, З. Алмаші, О. Шимка, В. Польової 

– Виконавці: камерний ансамбль «Артехатта». Солісти –  

М. Которович (скрипка), І. Саєнко (баян). Вірші читає Д. Чер-

ченко. Сценографія і костюми – З. Ліхачева 

26 Концерт циклу «Звуки натхнення». Ф. Шопен (1810–1849). 

Прелюдії. Полонези. Ноктюрни. Мазурки. Вальси 

– Л. Марцевич (фортепіано) 

27 Ф. Сінатра (1915–1998) 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – О. Вікулов), соліст – В. Костенко (вокал) 

28 – Trio Siciliano («Сицилійське тріо», Італія). За підтримки Іта-

лійського інституту культури в Україні. «Si grapu l’occhi» 

(«Якщо я розплющу свої очі»). Trio Siciliano («Сицилійське 

тріо», Італія)– М. Сільві (фортепіано), Л. Лала (вокал), М. 

Аллуллі (саксофон) 
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Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 Династія геніїв. У програмі твори Леопольда Моцарта, 

Вольфганга Амадея Моцарта та Франца Ксавера Моцарта 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 

з.д.м. України Б. Пліш, соліст – А. Васін (фортепіано) 

3 Вечір барокових дуетів 

– О. Швидка (сопрано), Я. Пасічник (сопрано), А. Лабуть 

(мецо-сопрано), О. Стицюк (скрипка), Г. Бубнова (орган) 

4 Шедеври органної музики 

– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

6 Німецька та американська музика 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України А. Ільків 

(труба), М. Сидоренко (орган) 

7 Німецька органна музика 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

8 Від Баха до сучасності 

– З.а. України Н. Пилатюк (скрипка), з.а. України І. Харечко 

(орган), Т. Войтех (фортепіано) 

9 Органна музика доби романтизму 

– З.а. України В. Балаховська (орган) 

10 Музика доби романтизму 

– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),  

Г. Бубнова (орган) 

11  Вечір пам’яті видатного українського скрипаля з.д.м. 

України Олексія Горохова (1927–1999) 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 

з.д.м. України І. Андрієвський, солістка – Н. Сіваченко 

(скрипка) 

13 – Н.а. України В. Кошуба (орган), Т. Рой (флейта) 

14 До Дня святого Валентина «Salut D’amour» 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Калиновська 

(орган), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. України М. 

Ліпінська (мецо-сопрано), С. Андрощук (тенор), В. Чікіров 

(ліричний баритон), з.а. України А. Ільків (труба), К. Баженова 

(фортепіано) 

15 – З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), з.а. України  

І. Харечко (орган) 

16 Німецька та італійська барочна музика 

– М. Сидоренко (орган) 

17 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України А. Ільків 

(труба), з.а. України В. Балаховська (орган), С. Андрощук 
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(тенор) 

18 Концерт «Пам’яті Небесної Сотні» 

– Тріо «Равісан», н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України 

Н. Кравченко (фортепіано), О. Мороз (кларнет) 

20 Музика Й. С. Баха 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська 

(орган), О. Шадріна-Личак (клавесин), Н. Фоменко (клавесин) 

21 Німецька та французька романтична музика 

– О. Швидка (сопрано), Т. Рой (флейта), У. Макеєва (гобой),  

П. Нікітіна (фортепіано), М. Сидоренко (орган) 

22 Музика доби бароко 

– З.а. України І. Харечко (орган) 

23 Музика віденських класиків 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Кучер 

(віолончель), н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України  

І. Пліш (сопрано), К. Баженова (фортепіано) 

24 Золота доба романтизму 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), н.а. України  

І. Калиновська (орган), з.а. України Н. Пилатюк (скрипка),  

Т. Войтех (фортепіано) 

25 Музика Й. С. Баха та Г. Ф. Генделя 

– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), С. Котко 

(колоратурний бас), Г. Бубнова (орган) 

27 – Тріо «Равісан», з.а. України Н. Кравченко (фортепіано),  

О. Мороз (кларнет), Г. Бубнова (орган) 

28 Бароко і сучасність 

– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська 

(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров 

(ліричний баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

Національна опера України: 

15 
(17:00, 

20:00) 

– «Love Story». Кращі романтичні хіти у виконанні 

симфонічного оркестру «Lords of the Sound» (диригенти – В. 

Фізер, В. Саражинський) за участю танцювального балету 

«Foresight» (до Дня святого Валентина) 

19 – В. А. Моцарт «Реквієм» (12 частин) у виконанні солістів опе-

рної трупи, хору та симфонічного оркестру театру (диригент – 

н.а. України М. Дядюра) 

24 – Ювілейний концерт н.а. України Т. Штонди (бас) з нагоди 

50-річчя від дня народження та 25-річчя творчої діяльності спі-

вака 
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Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

11 – Концерт Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України ім. П. Вірського (художній керівник – Герой 

України М. Вантух) 

14, 15 – Музика Р. Коччіанте «Кращі пісні Notre Dame de Paris» (мю-

зикл за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» за уч-

астю 7 солістів, великого симфонічного оркестру, хору та рок-

групи) 

18 – «Laima Love Show». Концерт Л. Вайкуле (Латвія) 

21  
(19:30) 

– VI церемонія вручення національної музичної премії 

«YUNA» 

24 – «Дизель-шоу» (нова програма) 

25, 26 – «Rock Symphony». Світові хіти у виконанні хору та симфоні-

чного оркестру (нова програма) 

28 – Великий весняний концерт. Радіостанція «Русское радио» 

влаштовує зустріч весни з найяскравішими зірками української 

сцени 

 Малий зал 

6 – «JAZZ KOLO». Ювілейний концерт. Засновник та ідейний 

натхненник проекту – композитор та музикант І. Закус 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського 
(Консерваторія):  

12 
(17:00) 

– «Золушка» (мюзикл для всієї родини). Вистава антрепризно-

го театру «Classical Grand Ballet» за участю провідних майстрів 

балету України, Російської Федерації, Італії, Німеччини, Япо-

нії 

14 
(20:00) 

– «Як кохають у Парижі». Концерт французького співака та 

композитора П. Манондіза 

Київський національний академічний театр оперети: 

14 – «Музика сердець». Святкова шоу-програма до Дня святого 

Валентина 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 
національному академічному театрі оперети:  

4 
(12:00) 

– «Незвичайна чайна, або Жовтий лелека». Музична вистава 

для дітей та дорослих за участю акторів Київського націона-

льного академічного театру оперети. Музика О. Костіна, ре-

жисер-постановник – Н. Очеретнюк, концертмейстер –  

А. Грищенко, автор проекту – Ю. Журавкова 

7 – «Так ніхто не кохав». Вечір українських і неаполітанських 

пісень та поезії (за фактами біографії І. Козловського). Режи-
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сер і ведуча – Т. Зозуля 

10 – «Моя єдиная любове». Театральний проект н.а. України О. 

Кравченка за творами Лесі Українки 

12, 26 
(12:00) 

– «Чарівна музика країни ельфів. Едвард Гріг».  Музична про-

грама для дітей «Казки старого рояля» 

16 – В. Губаренко «Листи кохання» (моноопера), солістка – В. 

Туліс (сопрано), концертмейстер – О. Ващук (у рамках автор-

ського проекту режисера Т. Зозулі «Оперна скринька») 

17 – «Весняний каламбур». Classical Gam за участю солістки Ки-

ївського національного академічного театру оперети Г. Коваль 

(сопрано) 

18 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками балерини 

А. Павлової. Режисер – Т. Зозуля 

19 – «Me Gusta Flamenco!». Вечір мистецтва фламенко артистів 

українсько-іспанського центру «Школа фламенко» 

24 – «Фіра!» (єврейська драма за п’єсою Л. Улицької «Мой внук 

Вениамин»). Режисер – Ю. Федоренко (у рамках програми 

«Молоді режисери України представляють») 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва:  

18 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 1-й. «Симфонічна абетка для дітей 

та їхніх батьків» 

Національний цирк України: 

16 
(15:00), 

18, 19, 

25, 26 
(12:00, 

16:00) 

– «Вода та вогонь» (цирк на воді) 

Національний центр ділового та культурного співробітництва «Українсь-

кий дім»: 

14 

(20:00) 

– «Woman in Love». Святковий концерт Національного акаде-

мічного духового оркестру України до Дня святого Валентина 

Будинок актора: 

1 – «AQUARELA DO BRASIL. JAZZ». Концерт за участю І. Іва-

ницької, О. Ткачука, В. Народицького, Ю. Бербенюка, С. Хме-

льова  

2 – Ф. Достоевский «Кроткая». Моновистава у виконанні з.а. 

України М. Фіци. Режисер – з.а. України Ю. Одинокий 

3 – К. Сінчілло «До» (любовний трикутник). Вистава КХАТу. 

Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керів-



 14 

ник – К. Сінчілло 

4 – Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

5 – «Монолог серця». Концерт в рамках проекту «Inspiration 

Classic». В програмі колискові українських та зарубіжних ав-

торів. Виконавці : О. Братик (сопрано), Г. Бишенко (фортепіа-

но), Н. Крот (фортепіано) 

6 – Олександр Коротко запрошує на літературно-музичний твор-

чий вечір за участю з.а.України І. Сказіної та н.а.України М. 

Свидюка 

7 – «Aire Flamenco». Концерт гурту «Vivir» та студії танцю фла-

менко «Eso». Виконавці: М. Смілянська, Т. Осіпчук, С. Ткаче-

нко (танець), Т. Шелудченко (вокал, фортепіано), С. Кузьмен-

ко, К. Осинський  (гітара) 

8 – «Намисто красних пісень». Українські народні пісні у вико-

нанні Академічного камерного хору «Хрещатик» (художній 

керівник і диригент – з.а. України П. Струць) 

9 – Від Баха до Бітлз. «Нова Філармонія» представляє блискучу 

програму від класики до джазу у виконанні Київського кварте-

ту саксофоністів  

10 – «Flamenco. Backstage». «Школа фламенко». Piano Flamenco 

Band 

11 – Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспансько-

му стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України  

В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

12 – М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

13 – Вечір камерної музики. Дует солістів Національної філармо-

нії України Г. Сафонова (скрипка), О. Строган (фортепіано) за 

участі О. Захаревич (художнє слово)  

14 – «З любов’ю до Вас». Концерт соліста Національної опери 

України з.а. України Миколи Шуляка (тенор), соліста Акаде-

мічної чоловічої хорової капели ім. Левка Ревуцького з.а. Ук-

раїни Віктора Шуляка (тенор)  

16 – М. Камолетті «Любов під соусом». Вистава Театру «ШкаFF» 

(м. Київ) 

17 – «Гетьмане, веди!..». Поетична вистава за поемою Б. Олійника 

«Трубить Трубіж». Автор ідеї та виконавець – М. Булат (м. Те-

рнопіль), виконавець пісень – В. Самайда (м. Київ) 

18 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»  

(сучасна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 
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19 – В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава КХАТу. Го-

ловний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – 

К. Сінчілло 

20 – А. Чехов «Предложение». Моновистава у виконанні з.а. Ук-

раїни М. Фіци, режисер – з.а. Росії П. Миронов 

21 – «Київські солісти» запрошують. «КОХАННЯ І ДЖАЗ». Про-

ект н.а. України Є. Баслаєвої «Молода філармонія», виконавці: 

С. Бедусенко (поезія, музика), І. Іваницька (вокал), П. Шепета 

(фортепіано) 

22 – Сольний концерт з.а. України І. Завадського (кнопковий ако-

рдеон) 

23 – Ю. Максименко «Хромая балерина» (сучасна драма на 1 дію, 

прем’єра). Виконавці: Ю. Максименко, Р. Мірошниченко,  

К. Данилова, А. Суханова (театральний проект Ю. Максимен-

ко) 

25 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

26 – «АЛІСА&ПРИНЦ». Вистава Сірого театру чуттєвого психо-

аналізу. Режисер – В. Меттель 

27 – «MASTER PIANO». «Нова Філармонія» представляє сольний 

концерт одного з кращих піаністів України молодої генерації 

Р. Лопатинського  

28 – «Київські солісти» запрошують. А. Вівальді – А. П’яццолла 

«Пори року» 

Будинок архітектора: 

4 – Мetropolis Orchestra. «East Legend». Вперше в Києві легенда-

рна корейська народна скрипка  

14 – «Чарівний вечір з класикою». Твори композиторів П. Чай-

ковського, Я. Сібеліуса, А. Вівальді та ін. у виконанні Націо-

нального ансамблю солістів «Київська камерата» (художній 

керівник і головний диригент – н.а. України В. Матюхін). Ху-

дожня водна анімація – А. Золота 

Будинок кіно: 

2 
(17:00) 

– Літературна вітальня. До 120-ї річниці першої кінозйомки в 

Україні. Презентація книг «Історія українського кіно» (том ІІ, 

1930–1945 рр., видання Інституту мистецтвознавства, фольк-

лористики і етнології ім. М. Рильського НАНУ); «Кіно, наро-

джене Україною. Ілюстрована історія», автор – С. Тримбач 

(вид-во «Техніка», за участі вид-ва «Самміт-книга») 

 – Показ документального фільму «Важко перші сто років» (ав-

тор сценарію – С. Тримбач, режисер – Ю. Терещенко, вироб-
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ництво «Студія 1+1», 1996 рік) 

6 

(18:30) 

 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   

Анатоль (Анатолій) Литвак (1902–1974).  

– Художній фільм «Вибачте, помилились номером» (режисер – 

А. Литвак, США, 1948 рік). Ведучий проекту – кінознавець  

С. Сукненко 

7 

(18:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Ми є» (автор 

сценарію – І. Головіна, режисери: І. Головіна, А. Сенчило, Ук-

раїна, 2016 рік). Після показу фільму відбудеться дискусія на 

тему: «Стан реалізації в Україні Конвенції про права осіб з ін-

валідністю, пошуків шляхів реалізації». Ведучі вечора Н. Севі-

дова та І. Вьюн 

8 

(18:30) 

– Прем’єрний показ художнього фільму «Чунгул» (режисери: 

Олександр та В’ячеслав Альошечкіни, Україна, 2016 рік) 

12 

(14:00) 

Родинний кінозал 

– Художній фільм для дітей «The BFG»/«Великий добрий ве-

летень» (режисер – С. Спілберг, США, Велика Британія, Кана-

да, 2016 рік) 

13 

(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   

Анатоль (Анатолій) Литвак (1902–1974).  

– Художній фільм «Зміїна яма» (режисер – А. Литвак, США, 

1948 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

13, 14 
(20:00) 

– «Jazz Love Songs». Концерт кращих українських джазменів 

(нова програма). Участь беруть: Р. Єгоров (рояль, вокал), П. 

Галицький (барабани), Д. Александров (саксофон), М. Кисте-

ньов (контрабас), біг-бенд Д. Аду 

15 

(18:00) 

Забуте кіно 

– Художній фільм «Черниця» (режисер – Ж. Ріветт, Франція, 

1966 рік). Вступне слово кінознавця С. Васильєва 

18 

(17:00) 

Фільми-призери міжнародних кінофестивалів 

– Художній фільм «Це всього лиш кінець світу» (режисер –  

К. Долан, Канада, Франція, 2016 рік) 

19 

(17:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Лобановський 

назавжди» (режисер – А. Азаров, Україна, 2016 рік) 

20–22 – Згадуємо «Революцію Гідності» 

23 
(Синій 

зал, 

18:00) 

– «Акторська майстерня». Поетична мозаїка. «Ніхто не забу-

тий, ніщо не забуте!». У програмі: показ документальних фі-

льмів режисера Л. Михалевич про Тимофія Левчука, Миколу 

Оляліна, Миколу Літуса. Вечір веде з.а. України Л. Чащина 
(Чер-

воний 

зал, 

19:00) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Франц» (режисер – Ф. Озон, Німеччина, 

Франція, 2016 рік) 

24 – «У колі старих друзів». Юрій Гармаш запрошує своїх колег і 
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(18:00) друзів на творчий вечір поділитися спогадами, роздумами, ці-

кавими історіями 

25 
(11:00) 

– «Класика для дітей». Концерт-знайомство з класичною музи-

кою для дітей від 4 до 12 років. У програмі рекомендовані кла-

сичні твори відомих композиторів і улюблені мелодії з мульт-

фільмів у виконанні оркестру «Віртуози Києва» 
 (Си-

ній 

зал, 
17:00) 

– Прем’єрний показ документальних короткометражних філь-

мів «Озеро Охрід», «Токіо – столиця протилежностей», «Сара-

єво – місто спотикання», «Київські епізоди», «Відвідувачі 

раю» (виробництво «Нестор-фільм», Україна, 2015–2016 ро-

ків). Творча зустріч з автором сценаріїв, режисером, операто-

ром О.-Н. Науменком 

(20:00) – «Класика для всіх. Бах та Моцарт» (нова програма)  у вико-

нанні оркестру «Віртуози Києва» 

27 

(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно».   

Анатоль (Анатолій) Литвак (1902–1974).  

– Художній фільм «Ніч генералів» (режисер – А. Литвак, Ве-

лика Британія, Франція, 1967 рік). Ведучий проекту – кінозна-

вець С. Сукненко 

28 

(19:00) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

Будинку кіно». Художній фільм «Я, Деніел Блейк» (режисер –  

К. Лоуч, Велика Британія, Франція, 2016 рік) 

Центр культури і мистецтв Служби безпеки України (вул. Ірининська, 6): 

22 – «Радість ностальгії». Гала-концерт артгрупи «Наша родина» 

та гурту «ТамДеМи» 

Київський будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45а): 

14 – «Salut d’Amour». Популярні танго, класичні твори, композиції 

з улюблених кінофільмів у виконанні М. Которович (скрипка) 

та струнного оркестру 

Концертна зала «Київпроект» (вул. Б. Хмельницького, 16-22): 

5  

(18:00) 

– За сприяння Посольства Швейцарії в Україні. «Просвітлена 

ніч Австрії». Твори В. А. Моцарта, А. Шенберга у виконанні 

нового симфонічного оркестру «Золоті ворота Києва» (дири-

гент – С. Вілер, Швейцарія), соло на кларнеті –  

О. Мороз 

Міжнародний виставковий центр (Броварський просп.,15): 

25 
(21:00) 

– «Armin Only Embrace». Шоу неодноразово кращого діджея 

світу Armin van Buuren — одного з лідерів світової сцени і тан-

цювального саунда, музиканта із Нідерландів 
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Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

4 – «Андрей Макаревич – Your 5». Новий джазовий проект  

А. Макаревича (РФ). Участь беруть: тріо Є. Борця (керівник, 

клавішні), Д. Ткебучава (барабани), С. Хутас (контрабас), Т. 

Некрасов (духові інструменти) 

4 – «Дизель-шоу» 

21 – «Arturo SANDOVAL 10x Grammy Winner». Концерт кубинсь-

кого джазового трубача, піаніста, композитора А. Сандовала 

(Arturo Sandoval) 

23 

(19:30)  

– Концерт етно-хаос гурту «ДахаБраха» 

25 – «NENSIMAN». Концерт російсько-українського поп-гурту 

«Ненсі» (нова програма) 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

14 – «Пісні любові». Нова музична програма Ореста Лютого 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

4, 11, 

18, 25 
(18:00) 

– Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення–2017» (націо-

нальні відбіркові тури) 

Центр культури та мистецтв Національного авіаційного університету: 

26 
(18:00) 

– Фестиваль Київської Ліги Сміху 

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» 

(у приміщенні Палацу культури ВАТ «Більшовик»): 

 Великий зал 

2, 16 – «Романтика романсу» (циганські романси XVIII–XIX сто-

літь).  Камерний концерт артистів театру 

3, 17 – «Серенада в готелі "Табір"» (музична мелодрама) 

4, 18 – «Циган і в Африці циган» (народна музична комедія за моти-

вами п’єси О. Хабалова) 

10, 24 – «Весільний переполох» (фольклорна музична комедія) 

11, 25 – «Циганочка з виходом» (музична мелодрама в 2-х діях за мо-

тивами повісті М. Лєскова ”Зачарований пілігрим”) 

23 – День народження циганського театру. Святковий концерт 

 Малий зал 

9 – «Віднеси мене, серце» (фентезі за мотивами творів А. Чехова, 

О. Пушкіна, В. Шекспіра, П. Меріме, Е. Радзинського) 
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Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків: 

5  
(18:00) 

– Концерт-екскурсія «Голоси епох» до Дня закоханих (спіль-

ний проект Музею Ханенків з Київським муніципальним анса-

мблем «Благовість»)  

12 
(17:00) 

– «Контрабас та його друзі». Концерт класичної європейської 

музики у виконанні педагогів, випускників та найкращих учнів 

КССМШ імені М. Лисенка. Автор проекту О. Задерейко 

19 
(17:00) 

– «А. Вівальді. GLORIA RV 589 RV 588». Концерт у виконанні 

ансамблю «THE KIEV BAROQUE CONSORT», диригент –  На-

нсі Мілезіс Романо (спільно з Італійським інститутом культури 

в Україні) 

26 
(17:00) 

– Концерт європейської класичної музики у виконанні ансамб-

лю «Аванті+» 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

15 – Концерт Академічної чоловічої хорової капели ім. Левка Ре-

вуцького 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України: 

1  
(17:00) 

– Творча зустріч з кінорежисером н.а. України Р. Балаяном і 

композитором н.а. України В. Губою – творцями поетично-

документального фільму «Анатоль Петрицький» (1970), яка ві-

дбудеться на виставці «Український кіногенезис», присвяченої 

120-річчю українського кінематографа 

У приміщенні Будинку-музею М. Заньковецької: 

15 
(15:00) 

– Вечір-концерт до 125-річчя української оперної співачки 

М. Литвиненко-Вольгемут (1892–1966) 

Київський планетарій (вул. Велика Васильківська, 57/3):  

9 – Презентація аудіокниги С. Жадана «Тамплієри». Режисер ау-

діокниги – Я. Лодигін, звукорежисер – В. Алферов,  продюсер  

– В. Чикиш. Вірші зі збірки читають С.  Жадан, С. Михалок, О. 

Ступка, О. Горбунов, Фоззі, І. Карпа, С. Положинський, Я.  

Лодигін, К. Сальцова, Д. Ярошенко, А. Рудницька та Т. Чубай 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 22 – «Майдан: більше ніж життя і смерть». Фотовиставка  

Д. О’Браєна (Велика Британія) 
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протягом 

місяця 
– «Анна Ярославна Княжна Київська» (археологічні 

старожитності кінця Х – середини ХІІІ ст., твори 

образотворчого мистецтва, нумізматика) 

 – «Зброя у колекції НМІУ: від давнини до сучасності» 

(проводитиметься вперше з 1930-х років) 

 – «Від гривни до гривні». Виставка, присвячена 20-річчю 

проведення грошової реформи в Україні (історія створення 

сучасних обігових та пам’ятних монет України) 

 – Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя 

АТО 

 – «Діра. Серпень чотирнадцятого… Досвід ненасильниць-

кого культурного спротиву». Виставка графічних робіт С. 

Захарова (художник з Донецька, який побував в полоні у 

російських бойовиків за свою творчість, та зобразив у своїх 

малюнках жахіття російської окупації) 

 – «Келих: історія та сучасність». Виставка келихів з колек-

ції музею 

 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею (вироби з 

порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети то-

що) 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кін-

ця ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані дошки, 

ткані вироби) 

 – «Історія грошового обігу в Україні» 

 – «Репресована археологія». Виставка матеріалів з археоло-

гічних розкопок, присвячена 140-річчю від дня народження 

українського археолога М. О. Макаренка (1877–1938) 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 20 – Виставка «Барви свята. Архітектурно-декоративна кера-

міка України XVI–XX ст.» (кахлі, плитка) 
 Будинок митрополита 

до 26 – «Улюбленець долі чи її Творець? Архітектор Павло 

Альошин (1881–1961)». Виставка, присвячена 135-річчю 

від дня народження та 55-річчю від дня смерті видатного 

українського архітектора, метра української архітектури 
 Трапезна церква 

протягом 

місяця 
– «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські 

храми Києва» 
 Південна вежа Софійського собору 

до 20 – «Заступниця». Виставка сучасних творів іконописної 

майстерні «Алімпій» (м. Львів) 
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протягом 

місяця 
– «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого со-

бору ХІІ ст.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-

кого»: 

з 3 – Виставка робіт студентів Київського державного інсти-

туту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну  

ім. М. Бойчука (різьблення по дереву) 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

(корпус № 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колек-

ції Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника)» 
(корпус № 3) – «Шлях до Світла». Виставка до 1000-ліття упокоєння 

Святого рівноапостольного князя Київського Володи-

мира Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва) 
(корпус № 25) – «Фрески церкви Спаса на Берестові XVII століття». 

Виставка до 1025-річчя Хрещення Київської Русі 
 Виставкова зала Успенського собору 

протягом 

місяця 

 

– «Благословення Святої Гори Афон». Науково-

просвітницька виставка, присвячена 1000-літтю давньо-

руського чернецтва на Святій Горі Афон 

Національний художній музей України: 

до 19 – «Світ кабукі». Виставка японської гравюри укійо-е 

(присвячена року Японії в Україні) 

з 24 – Виставка до 100-річчя від дня народження Героя України,  

н. х. України Т. Яблонської (1917–2005) 

Національний музей літератури України: 

до 15 – «Зимонька-зима». Виставка робіт вихованців Київської 

дитячої школи мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського 

до 28 – «Розмальований світ». Виставка дитячої книжкової 

ілюстрації видавничого дому «Розумна дитина» 

4–28 – Літературна виставка до 120-річчя від дня народження 

письменника Є. Маланюка (1897–1968, з фондів музею) 

з 17 – Мистецька виставка до 100-річчя від дня народження Героя 

України, н.х. України Т. Яблонської (1917–2005, спільно з 

Дирекцією художніх виставок України) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 15 – «Ню.Nude.Nu». Твори живопису, графіки, скульптури, 

декоративно-ужиткового мистецтва ХVIII–ХХ ст. з колекції 
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музею 

з 10 – Виставка до 100-річчя від дня народження Героя України, 

н. х. України Т. Яблонської (1917–2005) 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 13 – Виставка живопису Г. Хом’якової (1930–2015, м. Київ) 

7–19 – Фотовиставка благодійної організації «Український форум 

благодійників» (м. Київ) 

17–28 – Виставка живопису О. Висоцького (м. Дніпро) 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 12 – «В ритмі міста». Персональна виставка О. Чернецької 

(живопис, графіка) 

7–26 – «Шевченківський плакат». Виставка плакатів н. х. України 

В. Шості (м. Київ) 

14–26 – Виставка живопису М. Базак (м. Коломия, Івано-

Франківська обл.) 

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка: 

до 15 – «Небо і земля нині торжествують». Різдвяна виставка робіт 

вихованців Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району м. Києва 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 7 – «Пам’ять». Персональна виставка Л. Нагірняка (кераміка, 

м. Київ) 

з 10 – «Йордань». Виставка живопису П. Бевзи та робіт з колекції 

музею 
протягом 

місяця 

 

– Зооморфний посуд з музейної колекції кераміки (в рамках 

культурно-мистецького проекту «Aqva vita від гончарних 

красенів») 

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків: 

до 5 – Виставка «Істини вина у творах світового мистецтва з 

колекції Музею Ханенків» (виставковий зал експозиції 

«Європейська колекція») 
протягом 

місяця 

 

– Виставка до 400-ї річниці з дня смерті Ієроніма Босха 

«Спокуси Ієроніма Босха» (виставковий зал експозиції 

«Східна колекція») 
 – Виставка «Микола Макаренко – перший директор Музею 

Ханенків. До 140-річчя від дня народження» (інформаційний 

зал експозиції «Східна колекція») 
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Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 15 – «Небеса». Виставка рушників та очіпків (експонати ХІХ-ХХ 

століть з фонду музею) 

до 26 – «Іван Гончар: краєвиди». Виставка живопису до 106-річчя 

від дня народження українського скульптора, графіка, 

етнографа, н. х. України І. М. Гончара (1911–1993) 

з 7 – «Колір». Виставка живопису з. х. України М. Малишка 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 15 – «Геометрія Просвітлення». Виставка живопису А. Сідерсь-

кого (м. Київ) 

 – «Внутрішня Японія». Виставка живопису, графіки, інсталя-

цій українських художників (присвячена року Японії в Украї-

ні) 

до 26 – «Джаз і сонце».  Виставка живопису до 90-річчя від дня на-

родження н. х. України В. Патика (1926–2016) 

з 16 – Виставка живопису А. Ревенка 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музею історії міста Києва): 

до 13 – «Лялька як об’єкт». Виставка робіт українських митців  

(ляльки у живописі, графіці, фото та авторські ляльки) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 2 – «Український кіногенезис». Виставка до 120-річчя укра-

їнського кінематографа (фотоматеріали, плакати, рукописи 

тощо) 

до 19 – «Межигірські маріонетки: політичний вертеп 1920-х» 

(ляльки виставкового проекту «Чулан») 
протягом 

місяця 
− «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 
 − «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

до 12 – «Світ дитинства». Виставка авторської ляльки  

Ю. Петренко 

з 16 – Виставка до 150-річних ювілеїв від дня народження 

актрис Є. Зарницької (1867–1936) та О. Зініної (1867–1943) 
протягом 

місяця 
– «Микола Садовський. Шляхами українського актора»  

(до 160-річчя від дня народження актора і режисера  

М. Садовського (1856–1933) 
 − «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 

Музей книги і друкарства України: 

протягом 

місяця 
– «Енкаустика. Загадка Всесвіту». Виставка Є. Сухарєва 

(розпис воском по склу) 
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 – «Знаки життя». Виставка живопису з. х. України  

С. Баранніка (м. Маріуполь, Донецька обл.) 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 5 – «Білий альбом». Скарби колекції з музейної збірки. Глава 1 

(ікона, живопис, графіка, скульптура) 

з 9 – «Білий альбом». Скарби колекції з музейної збірки. Глава 2 

(ікона, живопис, графіка, скульптура) 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Мандри невтомного серця. Володимир Різниченко – 

митець та пілігрим». Виставка наукових робіт, фотографій 

з мандрівок, автографів поезій, малюнків українського 

вченого в галузі геології, географії, мандрівника, поета, 

перекладача, художника-карикатуриста В. Різниченка 

(1870–1932) 

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 3 – «Ми духом незламні». Виставка живопису та графіки 

народного аматорського колективу «Студії-галереї 

творчості інвалідів», присвячена воїнам АТО (музей Лесі 

Українки) 

до 6 – Виставка живопису В. Левченка (музей Лесі Українки) 

до 10 – «Євген Чикаленко. Родинні та громадські зв’язки». 

Виставка до 155-річчя від дня народження українського 

публіциста, мемуариста, громадського діяча та 

благодійника Є. Х. Чикаленка (1861–1929)  

10–20 – «Art Twins». Виставка живопису, графіки, скульптури 

(у рамках проекту «Мистецька галерея» спільно з 

Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна») 

з 23 – «Ван Гог». Виставка живопису та графіки (у рамках 

проекту «Мистецька галерея» спільно з Президентським 

фондом Леоніда Кучми «Україна») 
протягом 

місяця 
– «Іван Франко і Київ» (музей Лесі Українки) 

Музей гетьманства: 

до 16 – «Козацький шлях». Виставка робіт гуртківців Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського району  

м. Києва 

з 13 – Виставка живопису н. х. України В. Франчука (м. Київ) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

до 17 – «Той, що торує шлях». Виставка, присвячена 205-річчю від 
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дня народження українського письменника, видавця, педагога 

Є. П. Гребінки (1812–1848) 

з 17 – Виставка до 170-річчя від дня народження українського ет-

нографа, фольклориста, громадського діяча О. О. Русова 

(1847–1915) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

 Мала галерея 

до 15 – «Собаки adidas» (мистецький проект-дослідження субкуль-

турної спадщини) 

Музей вишивки (вул. Грушевського, 10):  

з 14 – «М. Грушевський на Грушевського, 10». Виставка худож-

ньої вишивки Т. Протчевої,  виконаної в техніці «GLOW 

ART» (сяюче мистецтво) 

Французький інститут в Україні (вул. Олеся Гончара, 84):  

до 6 – «Вторгнення». Виставка живопису А. Анджинджала (м. Ки-

їв) 

7–27 – Виставка живопису Д. Красного 

з 28 – Виставка живопису А. Ходькової (м. Київ) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 5 – «Білі сторінки історії, або Штрихи до портрета імперії зла». 

Виставка В. Петровського (живопис, публіцистика) 

 – Виставка робіт учнів та викладачів київської Арт-студії 

«Творча кухня» (живопис, скульптура, кераміка тощо)  

 – «Пам’ятай наше минуле – бо не буде майбутнього». Персо-

нальна виставка живопису С. Антонюка (м. Житомир) 

9-19 – Виставка живопису з. х. України О. Полтавець-Гуйди  

(м. Київ) 

10-19 – Виставка живопису В. Бизова (м. Київ) 

з 23 – Виставка до 100-річчя від дня народження Героя України, 

н. х. України Т. Н. Яблонської (1917–2005) 

з 24 – Виставка творчих робіт учнів київської Арт-студії «Худож-

ня Майстерня» 

Будинок актора: 

1–12 – «Любов, як дихання...». Н. Мальована – українська ошиба-

на (картини з рослин, живопис без пензля і фарб). Виставка 

присвячена пам’яті С. Мальованого 

13–28 – Виставка робіт з.х. України І. Левитської (1927–2012) 
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Центр візуальної культури (вул. Глибочицька, 44): 

2–26 – «Втрачена можливість». Виставка графіки Д. Чичкана (м. 

Київ) 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 3 – «Різдво зоріє». Живопис, графіка Ю. Герца, А. Горської,  

Ф. Гуменюка, М. Демцю, Л. Задорожної, А. Кашшая, О. Ку-

льчицької, М. Мазура, О. Полякова, С. Савченка та ін. 

7–25 – «Таке неодновимірне буття…». Персональна виставка 

живопису С. Пріня (м. Київ) 

ART 14 gallery» (пров. Михайлівський, 14): 

до 26 – «Візуальна щедрість. Світлини Парижа». Фотовиставка  

В. Базана (Франція) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

до 10 – «Як працює сучасна художня майстерня». Колективна ви-

ставка-перформанс (живопис, графіка, портрет, монумента-

льний розпис, абстрактні композиції тощо). Представлено ро-

боти Д. Факш, Л. Надточій, М. Дробот, О. Годлевської, В. Бе-

ляковича та ін. 

14–28 – Виставка живопису, графіки, інсталяцій художньої студії 

«Антресоля» НаУКМА 

«Дукат»: 

до 6 – «Відродження/версія 1.0». Виставка Д. Ерліха (м. Одеса) 

до 8 (арт-простір «ЕDUCATORIUM») – «Експедиція Пападокія. 

Артефакти». Колективна виставка (живопис, графіка, фото, 

відео- та саунд-арт) 

«КалитаАртКлуб»: 

до 8 – «Пейзаж». Живопис К. Косьяненко (м. Київ) 

«Карась Галерея»: 

до 14 – Виставка живопису Д. Саліванова (м. Київ) 

з 16 – «Безумство та спокій». Виставка живопису В. Яковця  

(м. Черкаси) 

«Lera Litvinova Gallery» (вул. Кільцева дорога, 14): 

до 8 – «Lumen». Виставка творів сучасних українських художни-

ків 

«Митець»: 

1–8 – «Художник і театр». Виставка художників театру, кіно і 
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телебачення (живопис, схеми, ескізи, костюми) 

9–18 – Виставка сучасних українських митців (живопис, графіка, 

скульптура) 

20–28 – Виставка скульптури Т. Мельникова (м. Київ) 

 «Voloshyn gallery» (колишня «Мистецька збірка»): 

до 12 – «New Perspectives: 8 Contemporary Artist from Ukraine». Ви-

ставка сучасного мистецтва українських художників (М. Ма-

ценко, О. Тістол, А. Волокітін, Т. Маліновська, М. Деяк, А. 

Валієва та ін.) 

 «Nebo Art Gallery» (ул. Драгомирова, 14): 

до 5 – «СПАДКОЄМЦІ». Виставка робіт студентів Національної 

академії образотворчого мистецтва і архітектури, присвячена 

100-річному ювілею мистецького навчального закладу 

PinchukArtCentre: 

з 25 – Виставка 21 номінанта міжнародної премії Future Generation 

Art Prize 2017 для молодих художників 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

місяця 
– «VIVAT, PASTEL!». Виставка пастелі О. Животкова та 

О. Захарчука (1929–2013) 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

до 7 – «Вчора – позавчора». Персональна виставка з. х. України  

Г. Гольда (м. Київ) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 4 – «Пейзажна Україна». Виставка живопису І. Діброви  

(м. Київ) 

до 11 – «La Viva Vita». Виставка живопису М. Кононенка (м. Київ)  

«Щербенко Арт Центр»: 

до 25 – «Титри». Виставка живопису та відеороботи А. Максименко 

(м. Київ) 

«Я Галерея»: 

1–27 – «Біль білила». Виставка робіт А. Ялози (друк на хустках, м. 

Одеса) 

http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/vistavka-21-nominanta-mizhnarodnoyi-premiyi-future-generation-art-prize-2017
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/vistavka-21-nominanta-mizhnarodnoyi-premiyi-future-generation-art-prize-2017
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КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ЛЮТИЙ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних  

    відносин 

15.02                    День вшанування учасників бойових дій на    терито-

ріях інших держав 

20.02             –       День Героїв Небесної Сотні 

            –       Всесвітній день соціальної справедливості 

21.02  – Міжнародний день рідної мови 

–       День екскурсовода 

***  

1 – 190 років від дня народження Дідицького Богдана Андрійовича, 

українського видавця, історика, поета, прозаїка, публіциста, перекладача, гро-

мадського діяча (1827−1909).  

– 175 років від дня народження Орловського Володимира Донато- 

вича, українського живописця, одного із засновників пейзажу в українському 

живописі (1842–1914). 

– 120 років від дня народження Маланюка Євгена Филимоновича, укра-

їнського поета, мистецтвознавця, культуролога, публіциста, літературного кри-

тика (1897–1968). 

– 115 років від дня народження Лятуринської Оксани Михайлівни, укра- 

їнської поетеси, прозаїка, живописця, скульптора у США (1902–1970). 

– 85 років від дня народження Бабича Василя Степановича, україн- 

ського бібліографа, бібліотекознавця, історика, педагога, заслуженого праців-

ника культури України (1932–2016). 

– 70 років від дня народження Сланка В’ячеслава Анатолійовича, укра-

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1947). 

– 65 років від дня народження Коваля Миколи Олексійовича, україн- 

ського оперного співака (лірико-драматичний баритон), педагога, народного 

артиста України (1952).  

– 65 років від дня народження Рожка Івана Ярославовича, українського 

режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1952). 

2 – 205 років від дня народження Гребінки Євгена Павловича, україн- 

ського байкаря, белетриста, педагога, видавця (1812–1848). 
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– 130 років від дня народження Пазовського Арія Мойсейовича, україн-

ського та російського диригента, народного артиста СРСР (1887–1953). 

– 85 років від дня народження Бабич Євдокії Кононівни, українського 

бібліографа, бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України 

(1932). 

3 –  115 років від дня народження Козака Едварда, українського худож-

ника-карикатуриста, живописця, графіка, редактора, видавця (1902–1992). 

4 – 140 років від дня народження Макаренка Миколи Омеляновича, 

українського мистецтвознавця, археолога (1877–1938). 

– 80 років від дня народження Гриця Гайового (справж. – Гайовий Гри-

горій Титович), українського поета, прозаїка, публіциста, сатирика (1937). 

– 80 років від дня народження Саранчука Володимира Михайловича, 

українського театрального режисера, народного артиста України (1937). 

5 – 90 років від дня народження Власова Володимира Григоровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1927–1999). 

– 80 років від дня народження Авраменка Петра Івановича, україн- 

ського бандуриста, заслуженого артиста України (1937). 

6 – 100 років від дня народження Величка Юрія Олексійовича, укра- 

їнського та російського актора театру і кіно, режисера, народного артиста УРСР 

(1917–1986). 

– 80 років від дня народження Лагоди Алли В’ячеславівни, української 

артистки балету, педагога-балетмейстера, народної артистки України (1937). 

– 80 років від дня народження Пустовалова Олександра Івановича, укра- 

їнського диригента, народного артиста України (1937). 

– 80 років від дня народження Шевчука Анатолія Олександровича, укра- 

їнського прозаїка, публіциста, літературознавця (1937–2015). 

– 75 років від дня народження Дерев’янка Богдана Петровича, україн- 

ського композитора, диригента, педагога, музикознавця, заслуженого артиста 

України (1942). 

– 65 років від дня народження Казакової Наталії Володимирівни, укра-

їнського бібліографа, бібліотекознавця, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1952). 

7 – 115 років від дня народження Рудницького Антіна Івановича, укра-

їнського композитора, хорового диригента, піаніста, педагога, музикознавця у 

США (1902–1975). 

 8 – 145 років від дня народження Чардиніна (справж. – Красавчиков) 

Петра Івановича, кінорежисера, сценариста, оператора, актора епохи німого 

кіно, піонера української, російської і латвійської кінематографії (1872–1934). 

 – 65 років від дня народження Власова Олексія Федоровича, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1952–2008). 
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– 65 років від дня народження Левченка Івана Васильовича, україн- 

ського поета, журналіста, педагога, заслуженого журналіста України (1952). 

9 – 75 років від дня народження Дяченко-Заєнчковської Людмили 

Юхимівни, української театральної актриси, заслуженої артистки України 

(1942). 

– 70 років від дня народження Сліпича Анатолія Леонідовича, українсь-

кого художника, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

10 – 75 років від дня народження Петрової Ольги Миколаївни, україн- 

ського живописця, графіка, мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1942). 

– 70 років від дня народження Воловик Галини Іванівни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (соломоплетіння), заслуженого 

майстра народної творчості України (1947). 

– 70 років від дня народження Савчука Євгена Герасимовича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, народного артиста України, Героя України,  

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1947). 

11 – 150 років від дня народження Зініної Олени Андріївни, української 

театральної актриси, співачки (сопрано), Героя Праці (1867–1943). 

– 135 років від дня народження Гарбуза Василя Степановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє різьблення по де-

реву), заслуженого майстра народної творчості УРСР (1882–1972). 

– 130 років від дня народження Кржижановського Сигізмунда Доміні- 

ковича, українського та російського прозаїка, літературознавця, драматурга, 

кіносценариста, перекладача, історика і теоретика театру (1887–1950). 

– 90 років від дня народження Горохова Олексія Миколайовича, укра-

їнського скрипаля, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1927–1999). 

12 – 85 років від дня народження Колесника Степана Павловича, укра-

їнського прозаїка, публіциста, журналіста, сценариста, педагога, лауреата Дер-

жавної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1932). 

– 80 років від дня народження Опанасенка Володимира Дмитровича, 

українського театрального режисера, поета, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1937–1999). 

– 75 років від дня народження Шкільник Галини Михайлівни, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури Украї-

ни (1942). 

– 70 років від дня народження Мелещенка Василя Михайловича, україн- 

ського поета, прозаїка, журналіста, заслуженого працівника культури України 

(1947). 
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– 70 років від дня народження Монастирської Надії Олексіївни, україн- 

ського художника-проектанта, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

13 – 125 років від дня народження Литвиненко-Вольгемут Марії Іванів- 

ни, української оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, музич- 

но-громадського діяча, народної артистки СРСР (1892–1966). 

– 110 років від дня народження Савина Віктора Маркіяновича, україн- 

ського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1907–1971). 

14 – 125 років від дня народження Пірадова Володимира Йосиповича, 

українського диригента, педагога, народного артиста Казахської та Української 

РСР (1892–1954). 

– 95 років від дня народження Дьоміної Маргарити Іванівни, україн- 

ської актриси музичної комедії, народної артистки України (1922–1999). 

– 90 років від дня народження Левитської Ірини Георгіївни, україн- 

ського живописця-монументаліста, графіка, заслуженого художника України 

(1927–2012). 

– 85 років від дня народження Юргенс Наталії Микитівни, української 

та російської театральної актриси, народної артистки України (1932–2014). 

– 65 років від дня народження Дронової Валентини  Іванівни, україн- 

ської актриси, заслуженої артистки України (1952). 

– 120 років від дня смерті Куліша Пантелеймона Олександровича, укра- 

їнського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, ви-

давця (1819–1897). 

15 – 65 років від дня народження Рідної Галини Іванівни, українського 

живописця, заслуженого художника України (1952). 

16 – 150 років від дня народження Зарницької (справж. – Азгуріді) Єфро- 

синії Пилипівни, української драматичної актриси, співачки (мецо-сопрано; 

1867–1936). 

– 115 років від дня народження Козаковського Георгія (Юрій) Станіс-

лавовича, українського театрального актора, режисера, народного артиста 

УРСР (1902–1980).  

– 65 років від дня народження Жадька Віктора Олексійовича, українсь-

кого прозаїка, публіциста, видавця, науковця, краєзнавця, заслуженого праців-

ника освіти України (1952). 

17 – 160 років від дня народження Тутковського Миколи Аполлоно- 

вича, українського музичного діяча, піаніста, композитора, педагога, Героя 

Праці (1857–1931). 

– 140 років від дня народження Чаговця Всеволода Андрійовича, україн- 

ського журналіста, драматурга, театро- і музикознавця, критика (1877–1950). 
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– 125 років від дня народження Сліпого Йосифа (у світі Коберницький-

Дичковський Йосиф), українського церковного і громадського діяча, Патріарха 

УГКЦ, вченого і богослова (1892–1992). 

– 115 років від дня народження Сергієнка Петра Трохимовича, україн- 

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1902–1984). 

– 75 років від дня народження Гімельфарба Євгена Юзефовича, україн-

ського актора, режисера, театрального діяча, поета, заслуженого діяча мистецтв 

України (1942). 

– 70 років від дня народження Кузнецова Геннадія Юхимовича, україн- 

ського графіка, ілюстратора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевчен-

ка (1947–2007). 

19 – 170 років від дня народження Русова Олександра Олександрови-

ча, українського етнографа, фольклориста, громадського діяча (1847–1915). 

– 80 років від дня народження Мельничука Богдана Івановича, україн- 

ського поета, літературознавця, публіциста, журналіста, перекладача, педагога, 

заслуженого працівника освіти України (1937). 

– 65 років від дня народження Бебешко Лідії Миколаївни, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня вишивка), заслуженого 

майстра народної творчості України (1952). 

– 65 років від дня народження Чобота Дмитра Васильовича, україн- 

ського публіциста, історика, краєзнавця (1952). 

20 – 115 років від дня народження Андрусяка Миколи Григоровича, 

українського історика, публіциста, перекладача, бібліографа, літературного 

критика (1902–1985).   

– 110 років від дня народження Аркадьєва (справж. – Кудерко) Аркадія 

Івановича, українського театрального актора, режисера, народного артиста 

СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1907–1993). 

– 75 років від дня народження Радзіховського Анатолія Павловича, укра- 

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1942). 

– 75 років від дня народження Стефака Василя Федоровича, україн- 

ського прозаїка, перекладача, заслуженого працівника культури України (1942). 

21 – 140 років від дня народження Прусліна Наума Ісаковича, українсь-

кого диригента, композитора, заслуженого артиста УРСР (1877–1943). 

– 85 років від дня народження Погребного Віктора Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (обробка художнього скла), 

заслуженого майстра народної творчості України (1932). 

– 75 років від дня загибелі Теліги Олени Іванівни, української поетеси, 

публіциста, літературного критика, громадського діяча (1906–1942). 
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22 – 80 років від дня народження Карюка Геннадія Васильовича, укра-

їнського та російського кінооператора, режисера, заслуженого діяча мистецтв 

України (1937). 

– 75 років від дня народження Литвиненка Святослава Івановича, укра- 

їнського диригента, педагога, народного артиста України (1942). 

– 70 років від дня народження Баклана Михайла Васильовича, україн- 

ського театрального актора, заслуженого артиста України (1947). 

– 70 років від дня народження Гармаша Юрія Тимофійовича, україн- 

ського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1947). 

– 70 років від дня народження Соколовського Валентина Івановича, укра- 

їнського кінорежисера, сценариста, прозаїка, драматурга (1947). 

23 – 120 років від дня народження Левандовського В’ячеслава В’яче-

славовича, українського кінорежисера, художника-аніматора, сценариста, од-

ного із засновників української анімації (1897–1962). 

– 75 років від дня народження Гомона Миколи Володимировича, укра 

їнського прозаїка, заслуженого журналіста України (1942). 

24 – 170 років від дня народження Бучинського Мелітона Йосиповича, 

українського фольклориста, етнографа, громадського діяча (1847–1903). 

– 145 років від дня народження Запорожченка Івана Даниловича, укра- 

їнського народного поета-кобзаря (1872–1932). 

– 100 років від дня народження Яблонської Тетяни Нилівни, україн- 

ського живописця, педагога, народного художника СРСР, Героя України, лау-

реата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1917–2005). 

– 90 років від дня народження Лукомського Володимира Степановича, 

українського архітектора, заслуженого архітектора УРСР (1927–1973). 

– 80 років від дня народження Загребельного Олександра Миколайови-

ча, українського оперного і камерного співака (бас), народного артиста Украї-

ни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1937–1993). 

– 80 років від дня народження Логвиненка Анатолія Андрійовича, 

українського поета, кіносценариста, драматурга, публіциста (1937–2012). 

– 80 років від дня народження Різниченка (Різників) Олекси Сергійови-

ча, українського поета, прозаїка, мовознавця (1937). 

– 75 років від дня народження Пономаренка Миколи Кириловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

металу), заслуженого художника України (1942–2009). 

25 – 130 років від дня народження Леся Курбаса (Олександр-Зенон Сте-

панович), українського режисера, актора, теоретика театру, драматурга, публі-
циста, перекладача, народного артиста Республіки (1887–1937). 
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– 70 років від дня народження Петриної Алли Миколаївни, українсько-

го хореографа, педагога, заслуженої артистки України (1947). 

26 – 140 років від дня народження Попадича Федора Миколайовича, 

українського хорового диригента, композитора, педагога (1877–1943). 

– 100 років від дня народження Гопкала Вадима Івановича, україн- 

ського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1917–1995). 

– 65 років від дня народження Бакума Юрія Павловича, українського 

театрального актора, педагога, народного артиста України (1952). 

27 –  80 років від дня народження Мельниченка Сергія Григоровича, укра- 

їнського актора оперети, заслуженого артиста України (1937). 

28 – 85 років від дня народження Богатикова Юрія Йосиповича, укра-

їнського естрадного співака (баритон), народного артиста СРСР (1932–2002). 
 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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